
 

 

 

 

 
 
 

 
ZADEVA: Revidirano poslovno poročilo Javnega podjetja KOMUNALA IDRIJA d.o.o. za leto 2017 
 
Veza: 2. alineja 2. odstavka 13. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala 
Idrija d.o.o. 

Spoštovani. 
V skladu s poslovno politiko podjetja smo pričeli v začetku leta 2018 z vsemi aktivnostmi za pripravo 
poslovnega poročila Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala Idrija). Na 
podlagi tega smo v roku oddali vse računovodske izkaze. Prav tako smo v roku pripravili tudi vsebinski 
del poročila, ki je razdeljen na poslovni  del in računovodski izkazi. Poslovni del je sestavljen iz uvodnega 
dela, opisa organizacije dela, nabave in investiciji v osnovna sredstva, dejavnosti na nivoju podjetja in 
opis aktivnosti po posamezni dejavnosti. Računovodski izkazi zajemajo upravljanje s tveganji, bilanco 
stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala, sodila, računovodski kazalniki, razkrivanje 
vrednosti javne gospodarske infrastrukture v najemu in razkritja po energetskem zakonu. 
 
Neodvisna revizijska hiša je revidirala Poslovno poročilo Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. za leto 
2018 in nanj podala pozitivno mnenje k računovodskim izkazom. Leto 2017 je Javno podjetje Komunala 
Idrija d.o.o. zaključila z dobičkom iz tekoče poslovanja višini 16.439 evrov. Opravili smo popravek 
vrednosti terjatev v višini 110.756 evrov za terjatve, ki so v sodnih postopkih in so v večini nastale pred 
letom 2016, v skladu z veljavnim Pravilnikom o računovodstvu podjetja. Tako je imela Komunala Idrija 
v letu 2017 bilančno izgubo v višini 94.317 evrov, ki se bo pokrila iz dobičkov iz preteklih let.  
 
Gradivo je bilo obravnavano na 4. seji Skupščine podjetja Komunala Idrija dne 21.8.2018. Sprejeti so 
bili naslednji sklepi: 
 
Št. 29/2018: Skupščina se seznani s poročilom neodvisnega revizorja za leto 2017. 
Št. 30/2018: Skupščina sprejme revidirano Poslovno poročilo za 2017. 
Št. 31/2018: Sprejme se predlog uprave o ugotovitvi bilančnega izgube za leto 2017 v višini 
94.142 evrov in kritja le teh iz dobičkov iz preteklih let. 

Lep pozdrav! 
Beno Fekonja 
direktor 

 

 
 
Priloge: 

- Poslovno poročilo za leto 2017 Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. 
 
 

 
Kraj in datum: Idrija, 5.09.2018 
Oznaka dokumenta: 010-2018 
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